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Πρόλογος
Η παρούσα συλλογή ποιημάτων δημιουργήθηκε από έργα 
παιδιών, προσφύγων και μεταναστών, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του προγράμματος «Εκπαίδευση για την 
Ένταξη: Ποιοτική μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση 
για πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά και ενήλικες, στην 
Ελλάδα (LIP)» που υλοποιεί η ΕΛΙΞ στην Αττική με 
την υποστήριξη της UNICEF, του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των εκπαιδευτικών μας 
κέντρων εκφράστηκαν ελεύθερα καλλιτεχνικά  μέσα από 
την ποίηση και με τη βοήθεια των δασκάλων τους και της 
ψυχολόγου του προγράμματος, Χάρις Κοντού, έτσι ώστε 
η διαδικασία να αποτελέσει εκτός από μια δημιουργική 
απασχόληση και ένα μέσο ανάπτυξης του συλλογικού 
πνεύματος της ομάδας και της προσωπικότητας του κάθε 
παιδιού ξεχωριστά.

Άλλωστε, σκοπός του προγράμματος εκτός από την 
προσπάθεια ομαλής ένταξης των παιδιών στο δημόσιο εκ-
παιδευτικό σύστημα μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας 
τους, αλλά και της παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας για 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του, περιλαμβάνει και 
σειρά άλλων συμπληρωματικών δράσεων που στοχεύουν 
μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης στην ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων και ταλέντων που θα βοηθήσουν τα παιδιά 
να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να ακολουθήσουν 
τα όνειρά τους.
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Συνολικά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της 
ΕΛΙΞ από το 2016 και μέχρι σήμερα έχουν ωφελή-
σει περισσότερα από 5000 παιδιά, πρόσφυγες και 
μετανάστες και 1000 γονείς.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εκπαι-
δευτικό Ήλια Χαλιμουρδά για την πρωτοβουλία της 
να προτείνει τη δράση και να την υλοποιήσει. 

Καλή σας ανάγνωση. 
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Preface
This collection of poems was created by children, 

refugees and immigrants, as part of the programme 
“The Learning for Integration Project: Quality learning 
and non-formal education for refugee and migrant 
children and adults in Greece (LIP)” implemented 
by ELIX in Attica with the support of UNICEF, the 
International Organization for Migration and the 
European Commission.

Students from ELIX Learning Centers have 
expressed themselves freely artistically through poetry.  
The teachers and the project’s psychologist, Charis 
Kontou, supported the process so, complementary to 
the creative work, the students enhanced team building 
and personal development.

The LIP project aims at children’s integration into 
the Greek formal education system through proper 
preparation and provision of supportive teaching to 
meet its requirements. The LIP programme includes a 
number of complementary activities aimed at a holistic 
approach of development, including highlighting skills 
and talents that will help children grow themselves and 
pursue their dreams.

Since 2016, over 5,000 children, refugees and 
immigrants and 1,000 parents have benefited by ELIX 
education programmes.
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In particular, we would like to thank the teacher, 
Ilia Chalimourda, for her initiative to propose and 
implement the activity.

Enjoy reading it!
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Εισαγωγή
“A language must be found…of the soul, for the soul and will 

include everything: perfumes, sounds colors, thought grappling with 
thought.”

-Arthur Rimbaud

Όλα άρχισαν μάλλον τυχαία τον Ιανουάριο του 2019, 
όταν ξεκίνησα να διδάσκω την αγγλική γλώσσα σε μία μι-
κρή ομάδα εφήβων προσφύγων στο εκπαιδευτικό κέντρο 
της ΕΛΙΞ στον Άγιο Παντελεήμονα.  Από την πρώτη 
κιόλας μέρα κατάλαβα πως επρόκειτο για μια ιδιαίτερη 
ομάδα μαθητών, καθώς όλοι τους διακρίνονταν από την 
αγάπη για τη μάθηση, τη θέληση για εσωτερική εξέλιξη 
μέσα από εις βάθος συζητήσεις και τη βαθιά τους επιθυμία 
να διδαχθούν κάτι διαφορετικό και ουσιαστικό.  Έτσι, 
χωρίς πολλές σκέψεις και σχεδιασμό, μέρος των μαθημά-
των μας μετατράπηκε σε ποιητικές συναντήσεις, όπου, ως 
ομάδα, μελετούσαμε αγγλόφωνα ποιήματα και εκφράζαμε 
αυθόρμητα σκέψεις και ιδέες.  Το στάδιο της ανάλυσης 
διαδεχόταν αυτό της δημιουργίας, όπου οι μαθητές έχοντας 
εμπνευστεί από τους ποιητές που μελετούσαμε και με τη 
βοήθεια της κλασικής μουσικής, αποτύπωναν πλέον τις 
δικές τους σκέψεις, μοιράζονταν τις δικές τους εμπειρίες 
και έτσι, δημιουργούσαν τα δικά τους ποιήματα.  Το ταξίδι 
αυτό, με παιδιά που είναι εξ ορισμού σε κίνηση, δεν κράτη-
σε πολύ, καθώς κάποια από αυτά έπρεπε να μετακινηθούν 
σε νέους προορισμούς.  Και, όπως εξέφρασε μέσα από το 
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ποίημά του ένας από τους μαθητές, την τελευταία μέρα 
της συνάντησης, «καταλαβαίνεις την αξία αυτού που 
έχεις, μόνο όταν το χάσεις».

Έτσι, εκείνη η τελευταία μέρα δεν ήταν το τέλος, αλλά 
η αρχή. Αυτό ακριβώς με κινητοποίησε, ώστε να προχω-
ρήσω σε μία πιο σχεδιασμένη και συστηματική εφαρμογή 
του ποιητικού εργαστηρίου.  Όταν ξεκίνησα τη διδασκα-
λία αγγλικών στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΕΛΙΞ που 
βρίσκεται μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας 
Προσφύγων του Ελαιώνα, σε μία νέα ομάδα εφήβων, 
συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 
ακόμα πεδίο πνευματικής αναζήτησης και δημιουργίας.  Η 
συγκεκριμένη ομάδα παιδιών ήταν αρκετά ανομοιογενής 
και πολυάριθμη, γι’ αυτό και χρειάστηκε αρκετός χρόνος 
μέχρι να υπάρξει δέσιμο και να οικοδομηθούν σχέσεις 
εμπιστοσύνης.

Όταν πλέον είχαμε κάνει αρκετή πρόοδο ως προς αυ-
τήν την κατεύθυνση, αρχίσαμε σταδιακά να εισερχόμα-
στε στο μαγικό κόσμο της ποίησης μέσα από θεματικές 
εβδομαδιαίες περιπλανήσεις.  Κάθε Παρασκευή, που 
ήταν και η μέρα συνάντησής μας, καταπιανόμασταν με 
συγκεκριμένες θεματικές, όπως οι εποχές, η φαντασία, η 
φύση, οι άνθρωποι και τα όνειρα, διαβάζοντας σχετικά 
ποιήματα ή ακούγοντας μουσική.  Τα ιαπωνικά χαϊκού, 
τα ρομαντικά ποιήματα του William Wordsworth, η 
ποίηση του εικονισμού, το Imagine του John Lennon και 
κλασικές μελωδίες, είναι κάποιες από τις κύριες πηγές, οι 
οποίες ενέπνευσαν και κινητοποίησαν τους μαθητές και 
τις μαθήτριες, ώστε να μπουν σε μία διαδικασία περι-
συλλογής και γραπτής αποτύπωσης των σκέψεων τους.  
Έτσι γεννήθηκαν αυθεντικές φωνές και ενεργοποιήθηκαν 
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πρωτόγνωρα συναισθήματα, τα οποία με τη βοήθεια της 
φαντασίας μεταμορφώθηκαν σε λέξεις.

Κατά τη συγγραφή των ποιημάτων, πολύτιμη ήταν 
και η συμβολή των πολιτισμικών μας διαμεσολαβητών, οι 
οποίοι ενθάρρυναν τα παιδιά και, όταν η γλώσσα παρεμπό-
διζε την έκφρασή τους, επενέβαιναν δημιουργικά, ώστε 
να αμβλυνθούν τα εμπόδια στη χρήση του λόγου και να 
ακουστεί η αληθινή φωνή.  Άλλωστε, ο στόχος μέσα από 
αυτό το project ήταν να βρεθεί η δική τους «γλώσσα».

Στις επόμενες σελίδες λοιπόν, υπάρχει κάτι παραπάνω 
από σκόρπιες λέξεις και προτάσεις.  Υπάρχουν ιστορίες, 
εμπειρίες, σκέψεις, φωνές παιδιών που τόλμησαν να τις 
μεταφέρουν στο χαρτί και να τις μοιραστούν μαζί μας με 
το δικό τους μοναδικό τρόπο.

Πολύ περισσότερο, στις επόμενες σελίδες υπάρχουν οι 
ιστορίες όλων εκείνων που θα διαβάσουν τα ποιήματα, θα 
αφουγκραστούν το νοηματικό βάθος και θα εντοπίσουν 
μια πλευρά του δικού τους εαυτού να διακρίνεται πίσω 
από αυτά.

Τέλος, στις επόμενες σελίδες υπάρχουν και οι ιστορίες 
όλων εκείνων των παιδιών που δεν μίλησαν ή δεν θα μι-
λήσουν, καθώς δεν είχαν ή δε θα έχουν ένα ασφαλές πεδίο 
έκφρασης και ανθρώπους που να πιστεύουν σε αυτά και 
στις δυνατότητές τους.

Ήλια Χαλιμούρδα

Εκπαιδευτικός ΕΛΙΞ
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Ποιήματα



16 

Winter
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I see the children 

playing with snow

in winter and they feel cold.

They are so happy.

I’m nowhere.

Reza A.

17
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It’s winter.

I am at school and 

I see a rainbow.

It is very cold. 

I think of the future.

Fatima
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Dark sky,

raining everywhere.

I’m in the street.

Alone.

Shazie
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No trees, you can’t swim.

You feel bad.

Rain.

Cold.

Cold air, you can’t play.

Erfan
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Sitting alone in the yard.

Cold winter and hot tea.

Blue ice and green trees.

Black jacket and white snowmen.

Rasa
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It’s winter.

I’m here.

I am making a snowman.

He is big and strong.

He feels happy.

I don’t know how I feel.

Yousef
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It’s winter.

I am at the beach.

It’s raining and it’s cold.

The sea is wavy.

I see the waves. 

I am inside.

Arzo



Feelings
& Senses
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I see the dogs running.

I taste the orange.

I touch the zebra.

I smell the sun.

I hear the same.

Fatima

25
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I feel sad like a baby,

because I am a baby.

But I can’t be a baby.

My life is so difficult.

Mohammed Reshad
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I see the sun.

I taste the orange.

I touch the flower.

I smell the flower.

I hear the wind.

Arzo



28 

I feel happy like a flower.

I feel happy, because I have parents.

When it rains, I want to cry,

because people don’t understand.

The weather is half sad,

half happy.

Saya
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Acronyms
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Art is my favorite subject.

Rose is my favorite flower.

Zainab is my sister.

Orange is a fruit.

Arzo
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Sports are my hobby

And I like it so much.

Nazi is my best friend

And I love her.

Sana
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I’m Starting to be good and

to have my Heart in my hands,

not to give it to Anyone.

If you go to the Zoo, 

you wIll see the animals

and the Elephant, too.

Shazie



34 

Daria has a dream

And lots of hobbies.

Riding a bicycle in a big space.

I see my dream

And one day I will catch it!

Daria
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Life is beautiful.

Everybody is happy.

I like music too.

Lion is the king of the jungle.

Are you crazy?

Leyla
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«Shine bright like a diamond...!»

Hi guys!

Anne Marie is the best singer!

Keep Calm.

I love my friends.

Break up with your girlfriend :/ !

At the class, me and my friends we all speak       
together!

Shakiba
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B = Bad

E = England

N = Never

J = Jealous

A = About

M = Magic

I = Important

M = My

Benjamim
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Ronaldo is a player.

Elephant.

Siva is my friend.

Hani is my sister.

Ahmed is the name of my father.

Darioush is my friend.

Mohammed Reshad
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H: How are you?

A: I Am a student.

N: I Need my phone.

I: I love my friends.

E: Every day I go to school.

Hanie
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Music, my hobby.

Arabic song

«Hala bik».

Amazing song.

Months I listen to it.

Alone in the

Dark.

Mahamad
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Restart your life.

All the things that you don’t like to forget.

Stop being sad.

All the things that belong to you are yours.

Rasa
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Ahmad is my friend.

Lion is an animal.

I am a student.

Ali Akbar
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Saya is a shadow.

Arzo is my friend.

Yeganeh is my star.

Aya is a heart.

Saya
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Fatima, she likes to play football.

Arzo, she is my friend.

Turkey is my favourite country.

I love you, Yeganeh.

Mother, I love you.

Ahmed is my father.

Fatima
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Imagine
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I imagine a beautiful world.

A world without war.

I hope to have a world like this.

Farzad
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I hope in the world,

there will be good people.

Fatima
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I hope for the world to have freedom.

I imagine having a nice life.

Rasa
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I imagine being at home.

Sitting with my cat.

Alone.

It is snowing.

Somebody is knocking on the door.

Finally,

my grandmother at home.

Sahar
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Can you imagine a world, 

where everyone is rich?

I can and I hope to be.

But, it’s only a dream…

Ali Akbar



52 

I imagine I’m in another world.

Everywhere there are trees,

flowers,

and animals.

Kind humans and peace.

Shazie
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I want bliss to come to my home.

I will be like a light, when 

one of my friends comes to my home.

I will be like a light, when 

I meet my friends outside.

Fatima
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I hope to solve the war.

I imagine a good world.

I imagine peace in Afghanistan.

If you have a teacher,

you will have a good future.

Reza A.
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I gaze at my heart.

I see my heart in happiness.

Khatere
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I want to give life to dead people. 

I want to fly.

I want to run fast.

I want to go to Paradise.

I want to go to the future and the past.

I want to be invisible.

Erfan
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I want him to fly,

like a blue butterfly.

To fly with other butterflies.

I only imagine…

Daria



Nature
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The trees are in bliss, when

the sky is full of clouds.

When you are not in my life,

my sky is a cloud.

Hanie
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I go to the lake.

I play with the water.

The stars are in the sky.

Yeganeh

60 



61

I see waves in your eyes.

I stare at your eyes all the time.

You are like a golden gold to me.

Shazie

 

61
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In the hills,

there was a big shine.

And in the sky,

there is no more shine.

I’m in my solitude.

From my glance, glitter.

No meaning anymore.

My eyes depend on what I can’t see.

I feel I’m alone, 

but I believe in myself.

Ali Akbar
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In the hills,

there was a big shine.

And in the sky,

there is no more shine.

I’m in my solitude.

From my glance, glitter.

No meaning anymore.

My eyes depend on what I can’t see.

I feel I’m alone, 

but I believe in myself.

Ali Akbar



 

Humanity
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We are humans of the same colored pencils.

We might not like each other’s colors,

But, one day, to complete our painting,

we will need each other.  

Reza E.
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I am in front of a big crowd.

Everyone is cheery.

Someone is twinkling at me.

Bliss is waves among the people.

Are they pleased with what they have?

Ali Akbar
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By turning off other candles,

our candle will not be lighter.

Reza E.
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Seven 
Poems
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Enjoyable time of day.

Trying to efficiently manage my breath.

Smiling to the foreign faces, as I arrive.

Being distracted by one’s thoughts.

Discussing how life treats them in the end. 

Patiently counting…

Sohail
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A boy and a girl are dancing

at night,

in a dark place,

between lighted candles.

Elnaz
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Staring at the window

with a huge imagination

to see different people

as they cross.

All of them have their problems.

A mother standing in the kitchen,

anxious about the life

that every day will change.

Narges
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After six months of burning the midnight oil,

sacrificing my precious moments,

impatiently waiting for a result. 

It feels like every day is 3600 hours.

I love and hate her at the same time.

Desiring it so much to get her threading.

Finally getting it, but too afraid to look at her.

I know it sounds like a love story, but it isn’t.

It’s all about a test. 

Sohail
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2015

The changes show themselves on me.

The first day of maturities.

The body, the feelings, the thoughts.

This shitty feeling 

of not relating to anything, to anywhere, to   
     any…

 “From the beginning she was different”.

“We can be friends forever”.

“You are so beautiful and smart”.
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2017

Just cut your soul and body from here.

You will find something new that you deserve it.

I feel I’m a small adventurer.

The first sound, the wild dogs.

This was the first picture.
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2019

You have passed everything and now you want   

to leave?

“How was it Sara, tell us more…How do you 

feel here?”

“Do you find any differences?”

I feel so nervous with love or love with stress 

or stress with…

I’m afraid.

I’m worried.

I’m sorry.

“Be careful. I love you. Have a nice day.”

 
     Sara 



76 

A little chicken that has never been valued by 

the owner.

Growing up, still being taken for granted.

Like a treasure you have had without realizing it.

Until the chicken becomes a hen.

The owner finally realizes how important you 

were.

You only understand the value of something, 

when you don’t have it anymore.

The little chicken is gone now.

The old man is left with nothing but regrets.

The thing that hurts the most is that

you are never going to have it again.

You only understand something’s value, when

you don’t have it anymore.

Sohail
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A light between darks

and dark and light.

Sara



Επίμετρο
Τα ποιήματα αυτά γράφτηκαν μέσα σε μια πολε-

μική περιοχή και άνθισαν μέσα στα λασπόνερα. Δεν 
είναι υπερβολή αυτή η κουβέντα, καθώς η ποίηση και 
τα λασπόνερα πάνε παρέα.  Εκεί, κανείς θα βρει κάτι 
από την αληθινή ρήση, ή τη μαρτυρία.  Ο μαθητής 
R. γράφει «I see the children/ playing with snow/ 
in winter and they feel cold./ They are so happy. 
/ I am nowhere».  Ο μαθητής κοιτάζει το τοπίο 
μπροστά του.  Τα παιδιά παίζουν ανέμελα στην γκρίζα 
ζώνη και η εποχή συνεχίζει ανενόχλητη.  Η δασκάλα 
του τον ρωτάει: «Εσύ πού είσαι;». Εκείνος γράφει: 
«Εγώ δεν είμαι πουθενά».

Ο χρόνος προχωράει ό,τι κι αν συμβεί, και δεν 
ξέρει να περιμένει, αλλά να αποδέχεται την πάροδο, 
τη συνέχιση της ζωής.  Ο χρόνος κυλάει και μαζί 
του παίρνει όλη αυτήν την εποχή που τα πράγματα 
αλλάζουν, την παίρνει μαζί του.  Ο τόπος και ο χρόνος 
είναι σαν τα ζώα, δεν περιμένει, αλλά αποδέχεται τη 
ζωή όπως έρθει.  Ο ποιητής αυτός κοιτάζει την εποχή.  
Δεν είναι πουθενά.   Ή μάλλον περιμένει.  Περιμένει 
να βρει μέσα στον εαυτό του έναν χρόνο και έναν 
τόπο. Κάπου να τοποθετήσει τον εαυτό του μέσα 
σε αυτήν τη διαδοχή.  «Δεν είμαι πουθενά» ηχεί 
σαν καμπάνα.  Καμπάνα του κενού, αλλά και η ίδια 
η στιγμή της γραφής που δίνει ζωή σε αυτό το κενό. 
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Η S. γράφει: «Saya is a shadow./ Arzo is my 
friend. / Yeganeh is my star./Aya is a heart».  Η 
S. γράφει ότι είναι μια σκιά και οι φίλες της είναι το 
αστέρι και η καρδιά.  Στη σκιά της έχει μια καρδιά 
και ένα αστέρι που ζεσταίνουν, δίνοντας φως.  Μά-
λιστα το φως είναι που καθιστά αυτήν την ίδια ως 
σκιά.  Αλλιώς δεν θα είχε αποτύπωμα.  Δεν θα ήταν 
ούτε σκιά. 

Όταν τα παιδιά γράφουν, όταν το παιδί γράφει ότι 
είναι μία σκιά ή ότι δεν είναι πουθενά, είναι κάπου.  
Είναι μέσα στη ζωή ως γράφων.  Γράφει τη ζωή.  Μι-
λιέται από τη γραφή του.  Αυτή η αποτύπωση του συ-
ναισθήματός του, αυτή η ροή στο συνειρμό του, αυτή 
η ζεστασιά στο μολύβι του, αυτό το μοίρασμα στους 
συμμαθητές του, αυτή η στιγμή είναι που περνάει με 
τη βάρκα στην άλλη όχθη του Αχέροντα, η στιγμή 
της καλλιέργειας.  Τότε το χωράφι του καλλιεργείται. 

Επιπλέον, η γραφή έχει συγκεκριμένο βάρος για 
τον καθένα.  Στο συγκεκριμένο εγχείρημα φαίνεται 
πως η γραφή λειτουργεί ως απάντηση.  Λειτουργεί 
ως απάντηση σε ένα ερώτημα.  Ο R. απαντάει ότι 
δεν είναι πουθενά, όταν η δασκάλα του τον ρωτάει.  
Όταν η δασκάλα δείχνει ενδιαφέρον και περιέργεια, 
όταν η δασκάλα ορίζει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης 
και ασφάλειας, ο R. έχει, ή μάλλον, βρίσκει τη στιγμή 
να απαντήσει.  Όταν η Yeganeh και η Aya γίνονται 
οι φίλες της, η S. έχει υλικό για να γράψει ένα ποίημα, 
έχει κάτι να πει.

Το project αυτό της ποίησης δίνει ακριβώς τη μία 



δυνατότητα στα παιδιά: να ερωτηθούν.   Έχουν 
ερωτηθεί για το ποιοι είναι και απαντούν με ακρωνύ-
μια.  Έχουν ερωτηθεί για το τι βλέπουν και μιλούν για 
τις εποχές.   Έχουν ερωτηθεί για το πώς έφτασαν ως 
εδώ και μιλούν με το ημερολόγιο. Και επίσης έχουν 
ερωτηθεί για το πώς νιώθουν και απαντούν με τη 
φύση και τις αισθήσεις.   Όταν τα παιδιά ερωτώνται, 
τη στιγμή αυτήν ακριβώς της ερώτησης, τα παιδιά 
αυτά ανάγονται σε υποκείμενα.  Δεν είναι πια τυχαίοι, 
δεν είναι κάποιοι πρόσφυγες, σωρός μέσα σε άλλους κι 
άλλους, αλλά είναι Ο και Η, είναι αυτοί που στοιχειο-
θετούν με τα ακρωνύμια τις λέξεις που αισθάνονται.  
Είναι συγκεκριμένοι.   Όχι τυχαίοι αριθμοί, αλλά 
ονόματα. Το όνομα τούς δίνει τη μοναδικότητα, την 
ενικότητα, που σταματάει τη ροή των αλλαγών, τη 
σταματάει εκεί ακριβώς που κάτι έχει οριστεί.   Όταν 
το παιδί ερωτηθεί, τότε κάποιος ενδιαφέρεται γι’ αυτό.  
Και αυτό, πολύ απλά, είναι αυτό στο οποίο απαντάει.  
Απαντάει σε αυτό το ενδιαφέρον.  Δίνει ένα όνομα 
στην ύπαρξή του, κι ας λέγεται σκιά ή ότι δεν είναι 
πουθενά.  Οι δάσκαλοι και οι φίλοι είναι το αστέρι και 
η καρδιά που το πλαισιώνουν, του δίνουν τα συμφρα-
ζόμενα, για να αντηχήσει το ίδιο ως λέξη.  Του δίνουν 
το γενικό πλαίσιο, αυτό που το κάνει να έρχεται κάθε 
μέρα ανελλιπώς στο σχολείο και να επιθυμεί να μάθει 
το πώς συνεχίζεται η ζωή.

Χάρις Κοντού 

Ψυχολόγος ΕΛΙΞ
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Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη:  
Ποιοτική μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση για  
π α ι δ ι ά  κ α ι  ε ν ή λ ι κ ε ς ,  πρόσφυγες 
κ α ι  μ ετα ν ά σ τ ε ς ,  σ τ ην  Ε λ λ ά δ α » 
υλοποιείται από τ ην ΕΛΙΞ με τ ην 
υποστήριξη της UNICEF, του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και 
με  χρηματοδότησ η από τη Γενική  
Διεύθυνση Μετανάστευσηςκαι Εσωτερικών  

Υποθέσεων (DG HOME).
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